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Nu er det officielt. Jeg er gravid. Med rogn. Bidt af en bukseorm. Hævet i bolledejen. Var ikke engang
overrasket, da to tydelige streger dukkede op på testen. Vidste det bare.

Tager René i hånden, hvisker ´kom´ og fører ham ind til sofaen.

Han ser først lidt forskrækket ud, så dukker der et smil op på hans læber. ´Nej?´ hvisker han. ´Er det rigtigt?´

Jeg nikker og hvisker ja.

Hvorfor vi hvisker, ved jeg ikke. Måske er vi bange for at vække hinanden fra det, der føles som en drøm.

Men vi vågner ikke. For drømmen er virkelighed. Og så sidder vi der, med morgenhår, hånd i hånd og ser på
hinanden. To strålende sole. Og en lille en, som vi ikke kan se, men som jeg kan mærke stråler med.

To streger og tusind tanker er en sød, sjov og 100 % ucensureret dagbog om at være gravid. Om kvalmen,
tudeturene, sex med stor mave og akut trang til tunsalat og ketchup. Og om at blive mor for første gang.
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